
	

	

Glendale Unified School District 
Open Source Math Curriculum  

Grade 1 Parent Information 
Unit 4: Using Larger Numbers in Various Ways  

 

What Your Child Will Learn: 
Unit 4 continues to deepen students’ knowledge of numbers, measurement and problem solving. In 
this unit, students will begin to work with larger numbers and develop a conceptual and pictorial 
understanding of adding two digit numbers. We will continue to work on fluency strategies that assist 
us in these new, more complex number solving strategies. We will also expand our work in 
measurement and organizing and analyzing data.  
 
MORE SPECIFICALLY, CHILDREN WILL LEARN HOW TO:  

• Add a two-digit number and a one-digit number using concrete models, place value 
strategies, and relating addition to subtraction as a strategy 

• Understand that adding two-digit numbers involves adding tens to tens and ones to ones 
• Understand that adding sometimes involves composing (making) a group of ten 
• Subtract multiples of 10 from other multiples of 10 (range 10-90) 
• Use concrete models and drawings to subtract multiples of 10 
• Determine the unknown whole number in an addition or subtraction equation 
• Organize, represent, and interpret data with up to three categories 
• Answer questions about the total number of data points 
• Answer questions about the number of data points in each category and how many more or 

less there are in one category vs. another  
• Understand the concept of the length of an object and express the length of an object as a 

whole number of units (using lining up of the same object repeatedly) 
Standards –  

Part A: 1.NBT.4, 1.NBT.5, Part B: 1.OA.8 , Part C: 1.MD.4, 1.MD.2 
 
Some samples of the type of problems your child will be seeing in this unit.  
There are 37 children on the playground.  When a group of 8 students come to the playground, how 
many students are on the playground altogether? 
 
Way to Solve- Sample 1 
I used a hundreds chart.  I started at 37 and moved over 3 to land on 40.  Then to add 5 by moving 
across over 41, 42, 43, 44, and stopping on 45.  So there are 45 people on the playground. 
Way to Solve- Sample 2 
I used place value blocks and made a pile of 37 and a pile of 8 cubes.  I joined the 
ones and got 15, so I changed 10 single cubes for one 10 and added it to the other 
tens.  I counted all my tens and got 40. So the five ones and 4 tens gives me 45.  So 
there are 45 people on the playground.   
 
Way to Solve- Sample 3 
Using mental math, I started at 37 and counted on 3 to get 40.  Then I added 5 more, which is 45.  So, 
there are 45 people on the playground. 
 
Way to Solve- Sample 4 
I used the number line.  I started at 37.  Then I broke up 23 into 20 and 3 in my 
head.  Next, I added 3 ones to get to 40.  I then jumped 10 to get to 50 and 10 
more to get to 60.  So there are 60 people on the playground. 
 



	

	

 
 

Strategy to Practice  
Making Ten in Subtracting

 
Sample: 13 – 4 = ___ 
 
 
   10       3   
Then, 10-4=6 and 6+3=9 

 
 
Activities at Home

 
• Practice 10 more/10 less questions. For example: “What is 10 less than 40?” “What is 10 
more than 52?” 
• Encourage your child to use more than one method of solving an addition or subtraction 
problem. They will be learning more methods, see if they know any new ones! 
• Measure objects around the house using Legos or paper clips. Tell how many long an 
object is.  
• Practice adding or subtracting numbers up to 10 to build fluency. Make it a game, roll 2 
dice and add or subtract.  
• Practice reading digital and analog clocks to the hour and the half-hour. 
 

 
Questions to Support your Child with Math  

• What do the directions say? 
• What do you need to know? 
• What math vocabulary do you not understand? 
• Can you make a model (drawing) or explain your thinking? 

 Showing your child the importance of learning math by helping your child connect math 
with daily life. Point out your own activities that involve mathematics, such as deciding if you 
have enough money to buy items on a shopping list, finding the total number of fruits or 
vegetables you need to cook dinner for the week, or look at the time to make sure you will 
be on time, or find out when their favorite show might start.  
    (adapted from the Oregon Council of Teachers of Mathematics) 
 
Learning Links 
Multiples of Ten Game Show Game 

http://www.education.com/games/multiples-10-game-show/ 
Reviewing Time- Clock Match Game 
 http://www.education.com/games/clock-match/ 
Color Bar Graph Game 
 http://www.education.com/games/color-bar-graph/ 

Upcoming: Strategy to Practice  
Breaking tens and ones to add 
Sample:  24     +     15= _______ 
 
  

20 4     10           5 
So, 20+10=30, and 4+5=9, and 30 and 
9 is 39. 
 



	  

	  

글렌데일  통합교육구  
수학 교과과정 공개 자료  

1 학년 학부모 정보 
단원 4: 다양한 방법으로 큰 숫자 사용 

 

귀  자녀는  무엇을  배울  것  인가 : 
단원 4는 숫자, 측량 및 문제 해결에 대한 학생의 지식이 깊어지도록 계속된다. 이 단원에서, 학생들은 큰 
숫자들을 공부하기 시작할 것이며 두 자리수 숫자의 덧셈에 대한 개념 및 그림으로 이해를 개발할 것이다. 우리는 
능숙한 방법들을 계속해서 공부하며 이것들이 새롭고 더 복잡한 방법에서 우리를 도울 것이다. 우리는 또한 측량 
및 데이타 정리 및 분석을 계속 공부할 것이다.  
 
좀 더 구체적으로, 학생들은 다음의 것들을 배운다:  

• 구체적인 모델, 자리값 방법들 및 방법으로 덧셈과 뺄셈의 관계를 사용하여 두 자리수 및 한 자리수 
더하기 

• 두 자리수 더하기에서 십의 자리는 십의 자리 및 일의 자리는 일의 자리로 더하는 것을 이해하기  
• 때로는 덧셈에서 하나의 십의 그룹 구성(만들기)을 포함한다는 것을 이해하기   
• 다수의 10묶음에서 다른 다수의 10묶음을 빼기(10-90 범위) 
• 다수의 10묶음의 빼기를 위해 구체적인 모델 및 그림을 사용하기  
• 덧셈 또는 뺄셈 방정식에서 모르는 자연수를 결정하기 
• 최대 세 유형이 있는 데이타를 정리, 표현 및 해석하기 
• 데이타 포인트 총 숫자에 대한 질문에 답하기 
• 각 유형에서 데이타 포인트 총 숫자 및 한 유형이 다른 유형과 얼마나 더 많은지 또는 더 적은지에 관한 
질문에 답하기 

• 물건 길이에 대한 개념으로 이해하고 자연수 단위로 물건의 길이를 표현하기(반복된 같은 물건의 배열을 
사용) 

표준 –  
부분 A: 1.NBT.4, 1.NBT.5, 부분 B: 1.OA.8 , 부분 C: 1.MD.4, 1.MD.2 

본  단원에서  귀  자녀가  보게  될  문제  유형에  대한  일부  예   
운동장에 37명의 아이들이 있다. 8 명의 학생 그룹이 운동장에서 들어오면, 운동장에 모두 합쳐서 몇 명의 
학생들이 있나?  
 
푸는 방법- 샘플 1 
나는 100 차트를 사용하였다. 나는 37에서 시작하여 3 을 더해 40에 도달하였다. 그 후에 41, 42, 43, 44,을 
지나서 45에 멈추도록 5 를 더하였다. 그래서 운동장에는 45명이 있다. 
푸는 방법- 샘플 2 
나는 자리값 블록을 사용하여 37묶음과 8개 큐브의 묶음을 만들었다. 나는 일의 자리끼리 
합하여 15를 가져서 10개의 일자리 큐브를 하나의 십의자리 큐브와 바꾸고 그것을 다른 십의  
자리와 더하였다. 나는 모든 십의 자리를 세었고 40을 가졌다. 그래서 5개의 일자리 및 4 개의 십 
자리로 45를 갖게 되었다. 그래서 운동장에는 45명의 사람이 있다.   
 
푸는 방법- 샘플 3 
암산을 사용하여, 나는 37 에서 시작하여 3 을 더 세어서 40을 가졌다. 그 후에 나는 5를 합한 45를 가졌다. 
그래서, 운동장에는 45 명의 사람이 있다.  
푸는 방법- 샘플 4 
나는 넘버 라인을 사용하였다. 나는 37에서 시작하였다. 그 후에 나는 암산으로 23 을 20 과 
3 으로 나누었다. 그다음에 , 나는 일의 자리에  3 을 더하여 40을 가졌다. 그 후에 나는 10 을 
점프해 50 을, 그리고 한 번 더 10을점프해 60을 가졌다. 그래서 운동장에는 60의 사람이 
있다. 



	  

	  

 
 
가정에서의  활동  

 
• 10 더하기/10 빼기 질문을 연습한다. 예: “40보다 10이 적으면?” “52보다 10이 적으면?” 
• 덧셈 또는 뺄셈 문제를 풀기 위해 한 가지 이상의 방법을 사용하도록 자녀를 격려한다. 자녀들이 어떤 
새로운 방법을 알게 되는 경우, 더 많이 배우게 될 것이다! 
• 레고 또는 종이 클립을 사용하여 집 주변의 물건들을 측정하고 물건이 얼마나 긴지 말한다.  
• 능숙성을 쌓기 위해 최대 10까지의 숫자 덧셈 및 뺄셈 연습을 한다. 두 주사위를 굴려서 덧셈과 
뺄셈을 하는 게임을 한다.  
•한 시간과 30분을 디지털 및 아날로그 시계 읽기 연습을 한다.  
 
수학  숙제에서  자녀를  돕기  위한  질문들  

• 지시사항이 말하는 것은 무엇인가? 
• 알아야 할 필요가 있는 것은 무엇인가? 
• 어떤 수학 어휘를 이해하지 못하는가? 
• 너의 생각에 대해 하나의 모델(그림)을 그리거나 설명을 할 수 있는가? 

 숙제에서 자녀를 돕는 것 이외에, 일상 생활과 수학을 연결시키는 도움을 줌으로서 자녀에게 수학을 
배우는 중요성을 보여준다. 쇼핑 목록에 있는 물품들을 구입하기 위한 충분한 돈을 갖고 있느가, 이번 주 
저녁 식사 조리를 위해 필요한 야채나 과일의 총 숫자는 몇개인가 또는 제 시간 안에 도착하기 위해서 
또는 좋아하는 쇼가 시작하는 시간을 확실히 하기 위해 시간을 보는 것과 같이 수학이 포함된 활동들을 
알아본다.   
        (오래곤 수학 교사 위원회로부터 조정됨 ) 
 
학습  링크  
Multiples of Ten Game Show Game 

http://www.education.com/games/multiples-10-game-show/ 
Reviewing Time- Clock Match Game 
 http://www.education.com/games/clock-match/ 
Color Bar Graph Game 
 http://www.education.com/games/color-bar-graph/ 
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Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան  

 Open Source թվաբանության ծրագիր 

Տեղեկություններ առաջին դասարանի ծնողների համար 

Մաս 4` Ավելի մեծ թվերի կիրառումը տարբեր ձևերով 

Ձեր երեխան կսովորի՝ 

Մաս 4-ում  ձեր երեխան կշարունակի ամրապնդել իր գիտելիքները թվերի, չափումների և խնդիրները 

լուծելու մեջ։ Այս բաժնում աշակերտները կշարունակեն աշխատել մեծ թվերով և կսկսեն հասկանալ երկնիշ 

թվերի գումարման գաղափարն ու պատկերավոր ըմբռնումը։ Մենք կշարունակենք աշխատել վարժ 

հմտություններ ձեռք բերելու վրա, որոնք կօգնեն նոր և ավելի բարդ թվային խնդիրներ լուծելու համար։ 

Ինչպես նաև, մենք կշարունակենք չափումների և թվային տվյալներ ստեղծելու ուղղությամբ։  

Մասնավորապես, ձեր երեխան կսովորի՝ 

 Երկնիշ և միանիշ թվերի գումարում կատարել՝ օգտագործելով կոնկրետ մոդելներ, թվի արժեքի, 

գումարման և հանման հմտությունների հիման վրա։ 

 Հասկանալ, որ երկնիշ թվերի գումարում նշանակում է՝ տասնավորի գումարում տասնավորի հետ, 

միավորի գումարում միավոր հետ։ 

 Հասկանալ, որ գումարումը երբեմն նշանակում է 10-ի խումբ ստեղծել։ 

 10-ի բազմապատիկներից մեկ այլ 10-ի բազմապատիկներ հանել (10-90-ի սահմաններում)։ 

 10-ի բազմապատիկների հանում կատարել՝ օգտագործելով կոնկրետ մոդելներ և պատկերներ։ 

 Գտնել անհայտ ամբողջ թիվը գումարման և հանման հավասարումների մեջ։ 

 Դասավորել, ներկայացնել և բացատրել թվային տվյալները երեք դասակարգումների միջոցով։ 

 Պատասխանել հարցերին, որոնք վերաբերվում են թվային մեծությունների ամբողջական քանակին։ 

 Պատասխանել հարցերին, որոնք վերաբերվում են յուրաքանչյուր դասակարգի մեջ գտնվող թվային 

մեծությունների ամբողջական քանակին։ Այնուհետև՝ ցույց տալ, թե որքանով ավել կամ պակաս կա 

յուրաքանչյուր դասակարգի մեջ։ 

 Հասկանալ առարկայի երկարության գաղափարը և կարողանալ արտահայտել առարկայի 

երկարությունը ամբողջական թվով (կողք կողքի շարելով միևնույն առարկան): 
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Չափորոշիչներ՝ 

Բաժին A: 1.NBT.4, 1.NBT.5, Բաժին B: 1.OA.8,  Բաժին C: 1.MD.4, 1.MD.2 

Խնդիրների որոշ օրինակներմ, որոնց հետ ձեր երեխան կառնչվի այս բաժնում 

Խաղահրապարակում 37 երեխա կա, եթե նրանց միանա 8 հոգանոց աշակերտների խումբ, քանի# աշակերտ 

կլինի այնտեղ։ 

Լուծման առաջին եղանակ 

Ես օգտագործեցի 100 թվերի աղյուսակը։ Ես սկսեցի 37-ից և առաջ անցա 3-ով և կանգ առա 40-ի վրա։ 

Հետո ավելացրեցի 5՝ անցնելով 41, 42, 43, 44-ը և կանգ առա 45-ի վրա։ Այսպիսով, 

խաղահրապարակում կա 45 երեխա։  

 

Լուծման երկրոդ եղանակ 

Ես օգտագործեցի խորանարդներ և ստեղծեցի 37 ու 8 խորանարդների հավաքածու։ 

Միացնելով միավորները՝ ստացա 15։ Այսպիսով, ես փոխեցի 10 մեկ միավորանոց 

խորանարդը մեկ հատ 10 միավորանոց խորանարդի հետ և ավելացրեցի այն մնացած տաս 

միավորանոցներին։ Հաշվելով ինձ մոտ եղած բոլոր տաս միավորները և ստացա 40։ 

Այսպիսով, հինգ հատ մեկ միավորները ևչորս հատ տասը միավորները միասին լինում է 

45։ Հետևաբար, խաղահրապարակում կա 45 մարդ։  

 

Լուծման երրորդ եղանակ 

Մտքում հաշվելով՝ ես սկսեցի 37-ից և հաշվելով ավելացրեցի 3-ով, ստացա 40։ Հետո ես ավելացրեցի 

ևս 5-ը և ստացա 45։ Այսպիսով, խաղահրապարակում կա 45 մարդ։ 

 

Լուծման չորրորդ եղանակ Ես օգտագործեցի թվագիծը։ Սկսեցի 37-ից։ Այնուհետև 

մտքումս 23-ը դարձրեցի 20 և 3։ Հետո, ավելացրեցի 3 միավոր, որպեսզի ստանամ 

40։ Հետո ցատկեցի 10-ի վրա, որ ստանամ 50, հետո կրկին 10-ի վրա, որ ստանամ 

60։ Այսպիսով, խաղահրապարակում կա 60 մարդ։ 
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Հմտություն, որն օգնում է ստանալ 10-ը 

հանման ժամանակ 

Օրինակ՝ 13       -   4 = ______ 

           

             10  3 

Հետո՝ 10-4= 6 և  6+3=9 

 

Հետագայում՝ Հմտություն, որը օգնում է 

բաժանել տասնավորները և միավորները, 

հետո գումարել 

Օրինակ՝ 24              +       15 

=_______ 

                             
             20 + 4                          10 + 5 

Այսպիսով, 20+10=30  և 4+5=9 և 30 ու 9 

լինում է 39։    

  

Տնային հանձնարարություններ՝ 

 Վարժություններ կատարեք 10-ով ավել և 10-ով պակաս հարցերով։ Օրինակ, 40-ից 10 թիվ 

պակաս, ո#ր թիվն է լինում։ 52-ը 10-ից որքա#նով է ավել լինում։ 

 Քաջալերեք երեխային , որպեսզի գումարման և հանման գործողությունները մեկից ավելի մեթոդով կարողանա 

անել։ Նրանք կսովորեն նոր մեթոդներ։ Փորձեք պարզել, թե արդյո#ք նա որևէ նոր մեթոդ սովորել է։ 

 Չափեք տանը գտնվող առարկաները՝ օգտագործելով լեգոներ և թղթի ամրակներ։ Երեխան պետք է ասի, թե 

որքան է առարկայի երկարությունը։ 

 Գումարման և հանման վարժություններ կատարեք մինչև 10-ը թվերի սահմանում, որպեսզի երեխան 

հմտություններ ձեռք բերի։ Խաղացեք միասին, 2 զառ նետեք, ապա ավելացրեք կամ պակասեցրեք։  

 Վարժություններ կատարեք թվային և սովորական ժամացույցների վրա՝ աշխատելով ժամերի և կես ժամերի 

վրա։ 

Հարցեր, որոնք կօգնեն ձեր երեխային մաթեմատիկայի հանձնարարությունները կատարելիս՝ 

 Որո#նք են պահանջները։ 

 Ի#նչ է անհրաժեշտ իմանալ։ 

 Մաթեմատիկային վերաբերվող ո#ր բառերը չես հասկանում։ 

 Կարո#ղ ես նկարել որևէ բան կամ բացատրես, թե ինչու ես այդպես մտածում։ 
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Օգնեք ձեր երեխային հասկանալ մաթեմատիկա սովորելու կարևորությունը՝ ցույց տալով նրան դրա կապը 

մեր ամենօրյա կյանքի հետ։ Ցույց տվեք ձեր կողմից կատարված գործողությունները, որոնք իրենց մեջ 

մաթեմատիկա են ներառում։ Օրինակ, երբ որոշում եք, թե արդյոք բավական գումար ունեք ձեր գնացուցակի 

մեջի եղածը գնելու համար, կամ, երբ որոշում եք, թե քանի հատ միրք կամ բանջարաեղեն է ձեզ հարկավոր 

շաբաթվա համար ընթրիք պատրաստելու համար։ Ինչպես նաև, նայեք ժամացույցին և համոզվեք, որ չեք 

ուշանա, կամ իմացեք, թե երբ է նրանց սիրելի հեռուստահաղորդումը սկսվելու։  

(Փոփոխվել և հարմարեցվել է Օրեգոնի «Մաթեմատիկայի ուսուցիչների հանձնաժողովի» աշխատանքներից): 

Ուսումնական կայքեր՝ 

Multiples of Ten Game Show Game 

http://www.education.com/games/multiples-10-game-show 

Reviewing Time – Clock Match Game  

http://www.edication.com/games/color-bar-graph/ 

Color Bar Graph Game 

http://www.edication.com/games/color-bar-graph/ 

Review of Ordering Shapes 

http://www.edication.com/games/reordering-objects/  

 

 

 

 

 

http://www.education.com/games/multiples-10-game-show
http://www.edication.com/games/color-bar-graph/
http://www.edication.com/games/color-bar-graph/
http://www.edication.com/games/reordering-objects/


	

	

 Distrito Escolar Unificado de Glendale 
Plan de Estudios de Matemáticas Open Source  

1er Grado Información para los padres 
Unidad 4: Uso de números más grandes 

de varias maneras  
 

Lo que su hijo aprenderá: 
La unidad 4 continúa profundizando el conocimiento de los estudiantes sobre los números, la 
medición y la resolución de problemas. En esta unidad, los estudiantes comenzarán a trabajar con 
números más grandes y desarrollarán una comprensión conceptual y visual de la suma o adición de 
números de dos dígitos. Seguiremos trabajando en estrategias de fluidez que nos ayuden en estas 
nuevas y más complejas estrategias de resolución de números. También ampliaremos nuestro 
trabajo en la medición y organización y análisis de datos.  
 
MÁS ESPECÍFICAMENTE, SU HIJO APRENDERÁ CÓMO:  

• Sumar un número de dos dígitos y un número de un dígito usando modelos concretos, utilizar 
estrategias de valor y relacionar la suma a la resta como una estrategia 

• Entender que la adición de números de dos dígitos implica la adición de decenas a decenas 
y unidades a otras 

• Entender que sumar a veces implica componer (hacer) un grupo de diez 
• Restar múltiplos de 10 de otros múltiplos de 10 (en un rango de 10 a 90) 
• Usar modelos y dibujos concretos para restar múltiplos de 10 
• Determinar el número entero desconocido en una ecuación de suma o resta 
• Organizar, representar e interpretar datos de hasta tres categorías 
• Responder a preguntas sobre el número total de puntos de datos 
• Responder a preguntas sobre el número de puntos de datos en cada categoría y cuántos 

puntos de datos más o menos hay en una categoría comparada con otra 
• Comprender el concepto de la longitud de un objeto y expresar la longitud de un objeto 

como un número entero de unidades (utilizando la alineación del mismo objeto 
repetidamente) 
 

Normas –  
Parte A: 1.NBT.4, 1.NBT.5, Parte B: 1.OA.8 , Parte C: 1.MD.4, 1.MD.2 

 
Algunos ejemplos del tipo de problemas que su hijo verá en esta unidad:  
 
Hay 37 niños en el patio de recreo. Cuando un grupo de 8 estudiantes llegan al patio de recreo, 
¿cuántos estudiantes se encuentran en el patio de recreo en total? 
 
Forma de resolverlo - Ejemplo 1 
Utilicé un gráfico de cientos. Comencé en 37 y me moví 3 puntos para llegar a 40. Luego para 
añadir 5 pasé sobre el 41, 42, 43, 44, y me detuve en 45. Así que hay 45 personas en el patio de 
recreo.  
Forma de resolverlo - Ejemplo 2 
Utilicé bloques de valor posicional y construí un montón de 37 bloques y un montón de 8 
bloques. Junté los unos y obtuve15, así que cambié 10 cubos individuales por uno de 10 
y lo añadí a las otras decenas. He contado todas mis decenas y tengo 40. Así que los 
cinco y 4 decenas me da 45. Así que hay 45 personas en el patio de recreo.   
 



	

	

Forma de resolverlo - Ejemplo 3 
Usando matemáticas mentales, comencé en 37 y conté de 3 en 3 una vez para obtener 40. 
Entonces añadí 5 más, que es 45. Así que hay 45 personas en el patio.  

 
Forma de resolverlo - Ejemplo 4 
Utilicé una recta numérica. Comencé en 37. Luego partí 37 en 30 y 7 mentalmente. A continuación, 
añadí 3 de ellos para llegar a 40. Entonces salté 5 para llegar a 45. Así que hay 45 personas en el 
patio de recreo. 
 
 
 

Práctica de estrategia  
Hacer 10 al restar

 
Ejemplo:13 – 4 = ___ 
 
 
   10       3   
Entonces, 10-4=6 y 6+3=9 

 
 
Actividades en el hogar:

 
• Practique preguntas sobre 10 más /10 menos. Por ejemplo: "¿Cuánto es 10 menos de 40?" 
"¿Cuánto es 10 más de 52?" 
• Anime a su hijo a usar más de un método para resolver un problema de suma o resta. 
¡Están aprendiendo más métodos, vea si conocen algunos nuevos! 
• Mida objetos alrededor de la casa usando Legos o clips. Diga qué tan largo es un objeto.  
• Practique sumar o restar números hasta 10 para obtener fluidez. Hágalo como un juego, 
tire 2 dados y sume o reste los números que salen.  
• Practique la lectura de relojes digitales y analógicos a la hora y media hora. 
 

 
Preguntas para apoyar a su hijo con matemáticas  

• ¿Qué dicen las direcciones? 
• ¿Qué necesitas saber? 
• ¿Qué palabras del vocabulario matemático no entiendes? 
• ¿Puedes hacer una representación (dibujar) o explicar tu razonamiento? 

Muéstrele a su hijo la importancia de aprender matemáticas ayudándole a relacionar las 
matemáticas con la vida diaria. Señale sus propias actividades que involucran 
matemáticas, como decidir si tiene suficiente dinero para comprar artículos en una lista de 
compras, encontrar el número total de frutas o verduras que necesita para cocinar la cena 
durante la semana, o ver la hora para asegurarse que llegará a tiempo, o averiguar 
cuándo podría comenzar su programa favorito.  

(Adaptado del Consejo de Maestros de Matemáticas de Oregón) 

Práximamente: Práctica de estrategia 
Romper dieces y unos para sumar 
Ejemplo: 24     +     15 = _______ 
 
  

20 4     10           5 
Entonces, 20+10=30, y 4+5=9, y 30 y 9 es 
39. 
 



	

	

 
Enlaces de aprendizaje: 
Múltiples de diez Juego de Programa de concursos 

http://www.education.com/games/multiples-10-game-show/ 
Revisar la hora – Juego sobre empate de relojes 
http://www.education.com/games/clock-match/ 
Juego sobre Gráfica de Barras de Color 
 http://www.education.com/games/color-bar-graph/ 


